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TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI 

KHOA: KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC 

BỘ MÔN: KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC  

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ 

 

QUẢN LÝ HỆ THỐNG TƯỚI NÂNG CAO 

Advanced Irrigation System Management 

Mã số: WRAM 608 

1. Số tín chỉ: 2 (1,6-0,4) 

2. Số tiết: Tổng: 30;   

Trong đó: LT: 24; BT: ...;    TN.... ; ĐA: .... ; BTL: 06 ; TQ,TT: .... ;  

3. Thuộc chương trình đào tạo ngành: 

- Học phần bắt buộc cho ngành:  

- Học phần tự chọn cho ngành:  Kỹ thuật tài nguyên nước 

4. Phương pháp đánh giá:  

Hìnhthức Số lần Mô tả Thời gian Trọng số 

Tiểu luận 01 lần lấy điểm Viết tiểu luận Từ tuần 2 đến 4 
 

40% 

Tổng điểm quá trình 40% 

Thi cuối kỳ 1 - 60 phút 
1-2 tuần sau khi 

kết thúc môn học 
60 % 

5. Điều kiện ràng buộc học phần: 

- Học phần tiên quyết: ....................................................................................................  

- Học phần học trước: .....................................................................................................  

- Học phần song hành: ....................................................................................................  

- Ghi chú khác: ................................................................................................................  

6. Nội dung tóm tắt học phần: 

Tiếng Việt : Môn học sẽ cung cấp các kiến thức mới, hiện đại và chuyên sâu trong lĩnh vực 

quản lý khai thác các hệ thống tưới nói riêng và hệ thống thủy lợi nói chung, giúp người 

học có đủ năng lực giải quyết được các vấn đề phức tạp nẩy sinh trong quá trình quản lý 

khai thác CTTL như: Quản lý tưới tiêu và đa dạng hóa cây trồng, Quản lý tưới tiêu và phát 

triển  nông thôn, Lập kế hoạch tưới tối ưu khi nguồn nước hạn chế, Quản lý tưới trong điều 

kiện khô hạn, Quản lý năng lượng để nâng cao các chỉ tiêu kinh tế – kỹ thuật của trạm bơm, 

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả CTTL phục vụ đa mục tiêu, Yêu cầu của các loại cây trồng đối 

với chất lượng nước tưới. 
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Tiếng Anh: The subject will provide new, modern knowledge in the field of management 

and exploitation of irrigation systems, helping learners to be capable of solving complex 

problems, that arise in the process of managing and exploiting irrigation systems such as 

irrigation management and crop diversification, irrigation management and rural 

development, optimal irrigation planning when shortage water resources, Irrigation 

management in arid regions, Energy management to improve the economic - technical 

indicators of pumping stations, Indicators of evaluating the effectiveness of irrigation 

systems for multi-purposes, Irrigation water quality for crops. 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

TT Họ và tên 

Học 

hàm, 

học vị 

Điện thoại 

liên hệ 
Email 

Chức danh, 

chức vụ 

1 
Nguyễn 

Quang Phi 
TS 0913050625 

quangphi_nguyen@tlu.edu.v

n 

GVC, 

Trưởng bộ 

môn 

2 
Ngô Văn 

Quận 
PGS.TS 0918248388 ngovanquan@tlu.edu.vn 

GVCC, Phó 

Trưởng bộ 

môn 

3 Lê Văn Chín PGS.TS 0982391699 chin_ctn@tlu.edu.vn GVCC 

4 
Trần Việt 

Bách 
TS 0332978572 tvbach@tlu.edu.vn GV 

5 
Trần Quốc 

Lập 
TS 0966916677 tranquoclap@tlu.edu.vn GV 

6 
Lê Thị 

Thanh Thủy 
TS 0917488099 lethanhthuy@tlu.edu.vn GV 

7 
Trần Tuấn 

Thạch 
TS 0988838618 thachtt@tlu.edu.vn GV 

8 
Nguyễn Thị 

Hằng Nga 
PGS.TS 0912830426 hangnga.wru@gmail.com GVCC 

8. Giáo trình sử dụng, tài liệu tham khảo: 

Giáo trình:  

[1] Bùi Hiếu và Phạm Việt Hoà, Bài Giảng Quản lý tưới nâng cao 

Tài liệu tham khảo: 
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[1] Bùi Hiếu và nnk, Quản lý thuỷ nông nâng cao, NXB Nông nghiệp. 2007.  

[2] Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi.Tập 1/Phạm Ngọc Hải...[và 

những người khác]. Tài nguyên điện tử   -  Hà Nội ::Xây dựng,,2006. (#000000892)  

[3] Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi.Tập 2/Phạm Ngọc Hải...[và 

những người khác]. Tài nguyên điện tử   -  Hà Nội ::Xây dựng,,2006. (#000000891)  

[4] Tống Đức Khang và Bùi Hiếu, Quản lý công trình thuỷ lợi, NXB Nông nghiệp, 

2002.  

[5] Giáo trình quản lý công trình thuỷ lợi / Phạm Việt Hoà chủ biên, Phạm Ngọc 

Hải...[và những người khác].  Hà Nội: Nông nghiệp, 2007. (#000001898) 

[6] Giáo trình Máy bơm và Trạm bơm /Nguyễn Ngọc Bích chủ biên, Hoàng Lâm Viện, 

Nguyễn Văn Tính.   -  Hà nội: Từ điển Bách Khoa,2006. (#000007108) 

[7] Irrigation Association for Participatory Management in Asia, Asian Productivity 

Organization, Tokyo, Japan, AIPO, ISBN: 92 833 2224 X, 1998.   

[8] E. Jensen, Design and Operation of Farm Irrigation systems, ASAE Technical 

Editor: James A. Basselman, 1983. 

[9] Jeffrey D. Brewer and etc… Water distribution rules and water distribution 

performance: a case study in the Tambraparani irrigation system, IIMI Research 

Report No. 12, 1997. 

[10] Carlos Garces-Restrepo, Douglas Vermillion and Giovanni Muñoz, Irrigation 

management transfer, Fao water report, Rome, 2007. 

9. Nội dung chi tiết:  

TT Nội dung Hoạt động dạy và học 
Số tiết 

LT BT TH/TN/TQ 

1 Chương 1: Quản lý nước và 

phát triển nông nghiệp 

1.1. Hiện trạng phát triển và 

quản lý tưới tiêu ở Việt Nam 

1.2. Quản lý tưới tiêu và đa 

dạng hóa cây trồng 

1.3. Quản lý tưới tiêu và phát 

triển nông nghiệp 

*Giảng viên:  

- Thuyết giảng 

- Truy vấn 

- Sử dụng hình ảnh, số liệu thực 

tế  

- Giải đáp các thắc mắc của 

người học 

* Người học: 

- Trao đổi, giải quyết tình huống 

do giảng viên đặt ra 

- Đặt câu hỏi về lĩnh vực liên 

quan đến tài nguyên nước 

3 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 
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2 Chương 2. Quản lý hệ 

thống tưới khi hạn chế 

nguồn nước 

2.1. Tưới hạn chế trong điều 

kiện căng thẳng nguồn nước 

2.2. Lập kế hoạch tưới tối ưu 

khi nguồn nước hạn chế 

2.3. Sử dụng kết hợp các 

nguồn nước mặt và ngầm. 

2.4. Sử dụng các nguồn nước 

thải, nước hồi quy 

2.5. Quản lý tưới trong điều 

kiện khô hạn 

*Giảng viên:  

- Thuyết giảng 

- Truy vấn 

- Sử dụng hình ảnh, số liệu thực 

tế  

- Giải đáp các thắc mắc của 

người học. 

* Người học 

- Trao đổi, thảo luận theo nhóm để 

giải quyết tình huống do giảng viên 

đặt ra 

- Đặt câu hỏi liên quan đến nội 

dung của chương 

5 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

3 Chương 3. Quản lý trạm 

bơm để tiết kiệm năng 

lượng 

3.1. Thành lập và thực hiện 

kế hoạch cấp nước tối ưu cho 

hệ thống 

3.2. Thành lập và thực hiện 

kế hoạch thoát nước của hệ 

thống 

3.3. Tự động hoá điều khiển 

trạm bơm 

3.4. Quản lý năng lượng nâng 

cao các chỉ tiêu kinh tế - kỹ 

thuật của trạm bơm 

*Giảng viên:  

- Thuyết giảng 

- Truy vấn 

- Sử dụng hình ảnh, số liệu thực 

tế  

- Giải đáp các thắc mắc của 

người học. 

* Người học 

- Trao đổi, thảo luận theo nhóm để 

giải quyết tình huống do giảng viên 

đặt ra 

- Đặt câu hỏi liên quan đến nội 

dung của chương 

4 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

4 Chương 4. Đánh giá hiệu 

quả hệ thống tưới, tiêu 

4.1. Các tiêu chuẩn, chỉ tiêu 

đánh giá chất lượng hệ thống 

tưới, tiêu 

4.2. Các tiêu chuẩn, chỉ tiêu 

đánh giá phân phối nước tối 

ưu từ hệ thống tưới và cấp 

nước 

*Giảng viên:  

- Thuyết giảng 

- Truy vấn 

- Sử dụng hình ảnh, số liệu thực 

tế  

- Giải đáp các thắc mắc của 

người học 

* Người học: 

4 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

0,5 
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4.3. Chỉ tiêu đánh giá hiệu 

quả phục vụ đa mục tiêu 

 

- Trao đổi, thảo luận nhóm giải 

quyết tình huống do giảng viên 

đặt ra 

- Đặt câu hỏi liên quan đến nội 

dung của chương 

2 

 

0,5 

 

5 Chương 5. Tổ chức, thể chế 

trong quản lý tưới tiêu 

5.1. Luật tài nguyên nước, 

chính sách về nước ở Việt 

nam 

5.2. Luật thuỷ lợi 

5.3. Thể chế và tổ chức trong 

quản lý tưới ở Việt Nam 

5.4. Chuyển giao quản lý 

tưới, quan hệ giữa các cơ 

quan nhà nước và các tổ chức 

dùng nước. 

5.5. Sự tham gia của cộng 

đồng trong quản lý tưới PIM 

*Giảng viên:  

- Thuyết giảng 

- Truy vấn 

- Sử dụng hình ảnh, số liệu thực 

tế  

- Giải đáp các thắc mắc của 

người học 

* Người học: 

- Trao đổi, thảo luận giải quyết 

tình huống do giảng viên đặt ra 

- Đặt câu hỏi liên quan đến nội 

dung của chương 

4 

 

 

0,5 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

0,5 

   

6 Chương 6. Quản lý chất 

lượng nước tưới cho cây 

trồng 

6.1. Các chỉ tiêu phân tích 

chất lượng nước tưới và thuật 

ngữ 

6.2. Yêu cầu của các loại cây 

trồng đối với chất lượng 

nước tưới 

6.3. Các nguyên tố độc hại 

cần hạn chế trong quản lý 

tưới 

6.4. Giải pháp quản lý hạn 

chế ô nhiễm chất lượng nưới 

cho cây trồng. 

*Giảng viên:  

- Thuyết giảng 

- Truy vấn 

- Sử dụng hình ảnh, số liệu thực 

tế  

- Giải đáp các thắc mắc của 

người học 

* Người học: 

- Trao đổi, thảo luận giải quyết 

tình huống do giảng viên đặt ra 

- Đặt câu hỏi liên quan đến nội 

dung của chương 

4 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

0.5 

 

 

0.5 

 

 

   24 6  
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10. Chuẩn đầu ra (CĐR) của học phần: 

STT CĐR của học phần CĐR của CTĐT 

tương ứng 

1 Kiến thức: Có kiến thức mới, chuyên sâu, hiện đại trong lĩnh 

vực quản lý khai thác các hệ thống thuỷ lợi (quản lý tưới, 

quản lý công trình, lập kế hoạch phân phối nước tối ưu…) 

1, 2 

2 Kỹ năng: có kỹ năng chuyên sâu trong nghiên cứu, phân tích 

các vấn đề liên quan đến quản lý vận hành các hệ thống thuỷ 

lợi 

6, 7 

3 Năng lực tự chủ và trách nhiệm (nếu có): … 

4 Phẩm chất đạo đức cá nhân, nghề nghiệp, xã hội (nếu có): 

Đưa ra các ý tưởng, các kiến thức mới trong quản lý vận 

hành hệ thống tưới 

11 

11.Thông tin liên hệ của Bộ môn 

A. Địa chỉ bộ môn: Phòng 311 – Nhà A1, Trường Đại học Thủy lợi 

B. Trưởng bộ môn: 

- Họ và tên:  TS. Nguyễn Quang Phi 

- Số điện thoại: 0913050625 

- Email: quangphi_nguyen@tlu.edu.vn 

Hà Nội, ngày   tháng 3 năm 2022 

 

TRƯỞNG KHOA 

(Phụ trách ngành đào tạo) 

 

 

 

 

PGS.TS. Lê Văn Chín 

     TRƯỞNG KHOA 

   (Phụ trách học phần) 

 

 

 

 

PGS.TS. Lê Văn Chín 

TRƯỞNG BỘ MÔN 

 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Quang Phi 

 


